
 
 

 
 

 
 
LRZ. 410.006.12.2017 
P/17/076  
 
 
 
 
 
 
  

 

WYSTĄPIENIE  

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/076 Zabezpieczenie i udostępnienie zabytków architektury drewnianej oraz ich 
wykorzystanie w promocji regionu1.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Mariusz Twardowski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/71/2017 z dnia 15 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 ) 

Jednostka 
kontrolowana 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Rogach, ul. Kościelna 5, 38 -
430 Miejsce Piastowe, (zwana w dalszej treści Parafią). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Proboszczem Parafii od dnia 16 czerwca 1987 r. do dnia 11 listopada 2016 r. był ks. 
Ryszard Strzępek, a od dnia 12 listopada 2016 r. jest. ks. Marek Siedlecki, (zwani 
w dalszej treści Proboszczem lub Zarządcą). 

(dowód: akta kontroli str. 2 - 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Stan zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rogach 
(zwanego dalej Kościołem) pozwalał na bezpieczne wykorzystywanie tego obiektu 
na cele liturgiczne oraz udostępnienie go osobom zwiedzającym. Stan Kościoła nie 
budził zastrzeżeń oraz spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej. Zadbano też 
o wyposażenie Kościoła w zabezpieczenia zapobiegające dewastacji oraz 
kradzieży cennych obiektów.  
Parafia skutecznie starała się o środki finansowe na odnowę i konserwację Kościoła 
oraz zabezpieczenie przed pożarem i włamaniem. Dotacje otrzymane z Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Podkarpackiego, 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminy Miejsce 
Piastowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:  
− zakup instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej, 
− odwodnienie wokół kościoła, 
− wykonanie impregnacji powierzchni ścian i gontów. 
Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 256.882,72 zł, w tym 
251.997,93 zł stanowiły środki dotacji, a 4.884,79 tys. zł pochodziło ze środków 
własnych Parafii. Kościół znajdował się na Szlaku Architektury Drewnianej na 
Podkarpaciu i jako obiekt atrakcyjny turystycznie był udostępniony nieodpłatnie do 
zwiedzania przez Zarządzającego, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub 
osobistym. Budynek był dostępny także dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 
lub późniejszych, których skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

Ocena ogólna 
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Zastrzeżenia NIK budził brak realizacji przez Proboszcza w okresie objętym kontrolą 
obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane3 w zakresie okresowych kontroli budynku kościoła, przeprowadzanych 
w trybie art. 62 ust. 1. Pierwszy przegląd pięcioletni w zakresie stanu technicznego 
zrobiono dopiero w trakcie kontroli NIK w dniu 9 czerwca 2017 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan obiektu oraz warunki jego użytkowania i udostępniania 
turystom. 

Parafia położona była w miejscowości Rogi na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Jej 
obiektem sakralnym był drewniany Kościół, wybudowany w 1600 r., poświęcony 
w 1603 r., wpisany do rejestrów zabytków i położony na Szlaku Architektury 
Drewnianej na Podkarpaciu. W trakcie oględzin stwierdzono, iż teren Kościoła był 
ogrodzony (ogrodzenie metalowo - betonowe), posiadał 4 wejścia: z czego do 
jednego wejścia można było się dostać również przez podjazd. 
Proboszcz stwierdził, iż z mojej wiedzy (jestem Proboszczem na tej Parafii od 
12 listopada 2016 r.) nie podejmowano szczególnych działań dążących do 
udostępniania obiektu osobom niepełnosprawnym. Przypuszczam że jest to 
związane z tym iż obiekt ten jest zabytkiem, a więc wszelkie zmiany wymagałyby 
zgody konserwatora zabytków. Wejście do kościoła od stronu północnej posiada 
podjazd umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Moim zdaniem również 
wejście od strony południowej umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych, 
którzy przy pomocy opiekuna mogliby przejechać przez niewielki próg znajdujący 
się przy drzwiach. Przed pozostałymi dwoma wejściami (od strony zachodniej oraz 
drugie wejście od strony południowej) znajdują się schody które mogły by utrudnić 
dostęp dla osób niepełnosprawnych, lecz przy pomocy opiekunów i z tych wejść 
mogły by skorzystać osoby niepełnosprawne. Deklaruję równocześnie, iż podejmę 
dalsze starania aby udostępnić obiekt dla osób niepełnosprawnych, które to będą 
prowadzone w ścisłej współpracy m.in. z konserwatorem zabytków. 
Na terenie przy Kościele znajdowała się tablica m.in. z informacją o możliwości 
zwiedzania Kościoła, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Księdzem 
Proboszczem, natomiast brak było informacji, iż Kościół znajduje się na Szlaku 
Architektury Drewnianej. 
Zarządca obiektu stwierdził, iż podejmę niezwłoczne działania w celu umieszczenia 
takowej informacji na terenie przy Kościele. 
Na obiekcie Kościoła umieszczone były dwie tabliczki informujące, że obiekt ten 
podlega ochronie. Ściany nośne Kościoła zbudowane były z bali drewnianych, 
natomiast ściany nośne zakrystii z cegły. Ściany działowe wykonane były z cegły, 
słupy drewniane, strop wykonany w konstrukcji drewnianej z belek drewnianych, 
konstrukcja dachu drewniana, stolarka okienna i stolarka drzwiowa drewniana 
z okuciami z blachy. Pokrycie dachowe wykonane było z gontu drewnianego. 
W Kościele znajdowały się dwie gaśnice, zamontowany był System Sygnalizacji 
Pożarowej (SSP), System Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu (SSAWiN) – 
wewnątrz Kościoła zamontowano 10 detektorów ruchu. Na terenie wokół Kościoła 
nie było hydrantu. 
Zarządca obiektu stwierdził, iż w razie dostania się do wnętrza obiektu 
niepowołanych osób uruchomiony zostaje zewnętrzny sygnalizator, a sygnał 
przekazany zostaje również do centrali alarmowej na plebanii. 

                                                      
3 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332. 
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Nie stwierdzono oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Jak stwierdził zarządca obiektu 
podejmę niezwłoczne działania w celu oznaczenia dróg ewakuacyjnych. 
Kościół nie był wyposażony w monitoring wizyjny. Na Kościele zamontowana była 
instalacja odgromowa. W głównej nawie Kościoła: ściany, sufit, podłoga, okna oraz 
wyposażenie Kościoła, tj. służące do sprawowania liturgii tj.: ołtarz, obrazy, rzeźby 
oraz pozostałe np. ławki, chór z organami - w dobrym stanie, bez śladów zniszczeń, 
w ciągłym użytkowaniu, za wyjątkiem organów, które są aktualnie niesprawne. 
Zarządca obiektu stwierdził, iż nie jest mi znana przyczyna usterki organów, jednak 
podejmę niezwłoczne działania w celu jej usunięcia. 
Na obiekcie Kościoła nie umieszczono urządzeń technicznych, tablic reklamowych 
lub urządzeń reklamowych lub napisów. 

 (dowód: akta kontroli str. 5 – 14, 17 - 27) 
 

W latach 2014 - 2016 Zarządca obiektu nie stwierdził przypadków uszkodzenia lub 
zniszczenia zabytku, a tym samym nie dokonywano zgłoszeń wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w trybie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4. W okresie objętym kontrolą 
w Kościele nie odnotowano również aktów wandalizmu.  

(dowód: akta kontroli str. 15 - 16) 
 

Dla obiektu prowadzona była od dnia 15 maja 2009 r. książka obiektu budowlanego, 
zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego5. W art. 62 ustawy Prawo 
budowalne określono m.in. zakres i częstotliwość przeprowadzenia kontroli obiektu 
budowlanego. W dniu 9 czerwca 2017 r. sporządzono Protokół z okresowej 
„pięcioletniej” kontroli stanu technicznego kościoła” w którym stwierdzono, iż 
budynek znajduje się w dostatecznym stanie technicznym. W okresie objętym 
kontrolą nie przeprowadzano kontroli o których mowa w art. 62 ustawy Prawo 
budowlane, nie przeprowadzano obowiązujących pięcioletnich kontroli stanu 
technicznego, a pierwszy taki przegląd zrobiono dopiero w trakcie kontroli NIK 
w dniu 9 czerwca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 28 - 43) 
 

W okresie objętym kontrolą Parafia nie była kontrolowana przez:  Państwową Straż 
Pożarną (w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego), Policję (w zakresie 
zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą) oraz Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 15 - 16) 
 

Zarządca obiektu stwierdził, iż obecnie obiekt nie pełni już funkcji głównego kościoła 
parafialnego, odbywają się w nim jedynie okazjonalne nabożeństwa. Kościół jest 
udostępniany dla zwiedzających. Zwiedzanie obiektu jest bezpłatne, nie ma stałych 
godzin zwiedzania. W okresie, gdy Msze św. odbywały się tu regularnie, kościół był 
otwarty dla zwiedzających przez pół godziny przed i po Mszy św. Zwiedzanie może 
się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą świątyni (zgłoszeniu). Tak 
zdarza się często, gdy grupy zorganizowane odwiedzają położoną obok kościoła 
Zagrodę Etnograficzną, która należy do Gminy Miejsce Piastowe. Z uwagi na cenne 
wyposażenie i unikatowe wnętrze kościół stanowi dużą atrakcję turystyczną regionu. 
Na zasadzie wolontariatu po kościele oprowadzają dwie osoby, członkowie 
Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi. 
                                                      
4 Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.  
5 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
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(dowód: akta kontroli str. 44 - 58) 
 

Kościół został wpisany na listę obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury 
Drewnianej – Podkarpacia, trasa krośnieńsko-brzozowska6. 
Na terenie gminy Miejsce Piastowe nie funkcjonuje punkt informacji turystycznej. 
Na stronie internetowej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe zamieszczono informację 
jedynie o istnieniu zabytkowego Kościoła w Rogach7, natomiast na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym8, oraz 
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi9 zamieszczono informacje historyczne 
o Kościele wraz ze zdjęciami. 

(dowód: akta kontroli str. 15 - 16) 
 

Zarządca obiektu stwierdził, iż sporo działań promocyjnych w tym względzie 
wykonują Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, Gmina Miejsce Piastowe i Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Nafty” (informacje o obiekcie wraz ze zdjęciami zostały 
wysłane do wydawnictw specjalizujących się w wydawnictwach turystycznych, 
przygotowano publikacje albumowe, pocztówki, przewodniki, pojawiły się informacje 
w czasopismach, organizowane jest zwiedzanie przy okazji uroczystości 
odbywających się w Zagrodzie). Lokalna Grupa Działania w ramach realizacji 
swojego projektu w kilkudziesięciu punktach na terenie 6 gmin, umieściła karty 
reklamowe na standach. 

(dowód: akta kontroli str. 44 - 58) 
 

Wójt Gminy Miejsce Piastowe stwierdził, iż Gmina Miejsce Piastowe od wielu lat 
współpracuje z zarządcą Parafii pw. Św. Bartłomieja w Rogach. Współpraca która 
miała miejsce w latach 2014-2017 dotyczyła renowacji, zabezpieczenia, 
udostępniania i promowania zabytkowego kościoła. Ze swej strony Gmina 
koordynowała prace związane z remontem, ale głównym elementem współpracy 
była pomoc finansowa w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy świątyni. 
Prace remontowe rozpoczęte zostały jeszcze w 2009 roku, roboty były etapowane. 
(…) Oprócz finansowego wspierania działań parafii w zakresie remontu 
zabytkowego kościoła, Gmina Miejsce Piastowe podejmuje również szereg działań, 
mających na celu wykorzystywanie  zabytkowego kościoła w celach turystycznych 
i promocyjnych regionu. Działania te polegały w większości na umieszczaniu 
w lokalnych wydawnictwach informacji i artkułów, dotyczących unikatowości 
świątyni, a mających na celu przyciągnięcie większej liczby turystów 
odwiedzających kościół. Informacje dotyczące kościoła publikowane były na łamach 
dwumiesięcznika mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Piastun”, umieszczane 
były także na gminnej stronie internetowej http://miejscepiastowe.pl, a także 
w wydawanym przez gminę tzw. „niezbędniku”. Obszerną informację o kościele 
można znaleźć również w wydanym w tym roku przewodniku po gminie autorstwa 
p. Sylwii Tulik, którego wydanie dofinansowała Gmina Miejsce Piastowe. Dobrze 
oceniam współpracę Parafii pw. Św. Bartłomieja w Rogach i Gminy Miejsce 
Piastowe. Wspólnie udało się zrealizować trudny i kosztowny zakres prac 
konserwatorskich. Przyznawane przez gminę środki finansowe na remont rozliczane 
były prawidłowo i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Nie można 
jednoznacznie wskazać inicjatora współpracy, myślę że była to wspólna inicjatywa 
ks. Proboszcza i Gminy Miejsce Piastowe. 

                                                      
6 http://sad.podkarpackie.travel/trasa-i-krosniensko-brzozowska-rogi 
7 http://www.miejscepiastowe.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=25&strona=1&sub=198 
8 http://www.gokmp.net/?lg=2&ap=3&i=0&off=0&ik=56&ip=17&ic=21 
9 http://www.rogi.org.pl/histroia-wsi.html 
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(dowód: akta kontroli str. 59 - 71) 
 

Zarządca obiektu stwierdził, iż Parafia w Rogach stale współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Miłośników Wsi Rogi, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miejscu 
Piastowym, Gminą Miejsce Piastowe i Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”. 
Współpraca ma na celu zachęcenie potencjalnych turystów do zwiedzenia zabytku. 
W gminnym dwumiesięczniku „Piastun” oraz na stronach internetowych Gminy 
i GOK-u pojawiały się artykuły promocyjne informujące o postępach prac przy 
remoncie świątyni i o pozyskanych na ten cel środkach. Lokalna Grupa Działania, 
„Kraina Nafty” wydrukowała także karty informacyjne umieszczane na stojakach 
(standach) w różnych miejscowościach 6 gmin należących do Lokalna Grupa 
Działania, „Kraina Nafty”. W nowowydanym przewodniku po Gminie Miejsce 
Piastowe również znalazły się informacje dotyczące zabytkowego kościoła 
w Rogach. Wcześniej umieszczano je również w tzw. „Niezbędniku Mieszkańców 
Gminy Miejsce Piastowe”. 

(dowód: akta kontroli str. 44 - 58) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym powyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzeprowadzaniu przez 
Zarządzającego kontroli obiektu budowlanego – zabytkowego Kościoła w trybie art. 
62 ust. 1 Prawa budowlanego. Cytowana ustawa nakazywała Zarządzającemu 
poprzez przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przeprowadzanie okresowych kontroli ww. 
obiektu budowlanego. Kontrole przeprowadzane w cyklu rocznym powinny dotyczyć 
stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 
obiektu. Kontrole pięcioletnie, dodatkowo powinny polegać m.in. na sprawdzeniu 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, 
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Pierwszy przegląd pięcioletni 
w zakresie stanu technicznego zrobiono dopiero w trakcie kontroli NIK w dniu 
9 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 28 - 43) 
 
Zarządca obiektu stwierdził, iż w latach poprzednich prawdopodobnie nie 
przeprowadzano wymaganych kontroli rocznych i pięcioletnich, nie jest mi znana 
przyczyna takiego stanu rzeczy (jestem Proboszczem na tej Parafii od 12 listopada 
2016 r.). Jednak podejmę stosowne działania aby takowe kontrole były 
systematycznie przeprowadzane. 

(dowód: akta kontroli str. 44 - 58) 

2. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie Kościoła. 

Wójt Gminy Miejsce Piastowe stwierdził, iż Gmina Miejsce Piastowe nie posiada 
aktualnego gminnego programu opieki nad zabytkami. Program jest obecnie w fazie 
przygotowań, planowana data zakończenia opracowania dokumentu to grudzień 
2017 r. Pomimo iż Gmina nie posiada takiego planu, wiele zabytków znajdujących 
się na jej terenie objętych jest opieką. Corocznie z budżetu Gminy Miejsce 
Piastowe, udzielane są dotacje mające na celu wsparcie prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Udzielane dotacje 
dotyczą zarówno zabytków nieruchomych jak i ruchomych. Ze swej strony Gmina 
wielokrotnie występowała do WUOZ w Przemyślu z wnioskami o wpisanie do 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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rejestru zabytków cennych obiektów zlokalizowanych w wielu miejscowościach 
gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 59 - 60) 
 

W zakresie potrzeb związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem Kościoła 
Zarządca obiektu wyjaśnił, że główne problemy w zakresie odbudowy, utrzymania 
i zabezpieczenia zabytku architektury drewnianej jakie napotkała parafia to 
problemy finansowe. W Rogach znajdują się dwa kościoły: nowy - konsekrowany 
w 2016 i stary zabytkowy. Budowa nowego kościoła zakończyła się w 2016 r. Środki 
finansowe jakie pozostawały w dyspozycji parafii przeznaczane były w większości 
na budowę nowej świątyni, dlatego wkład własny parafii w konserwację 
zabytkowego kościoła jest stosunkowo niewielki. Prowadzone prace 
konserwatorskie były bardzo kosztowne i gdyby nie dotacje zewnętrzne remont 
zabytkowej świątyni nie byłby możliwy. 

(dowód: akta kontroli str. 44 - 58) 
 

Zarządca w latach 2014-2016 nie występował do Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (zwany dalej: „PWKZ”) o wgląd do dokumentacji 
zarządzanego przez niego Kościoła. Zarządca nie planował zagospodarowania 
zabytku na cele użytkowe, inne niż związane z liturgią. 
PWKZ nie formułował dla Zarządcy zaleceń konserwatorskich, określających 
sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i sposobu wykonania prac 
konserwatorsko-remontowych. 
W latach objętych kontrolą, PWKZ wydał 2 decyzje, pozwolenia na prace 
konserwatorskie przy zabytku:  
- decyzja z dnia 21 lutego 2014 r. (wniosek o wydanie decyzji z dnia 20 lutego 
2014 r. ) – zezwalająca na montaż: Systemu Sygnalizacji Alarmu i Włamania, 
Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz instalacji odgromowej. W dniu 10 października 
2014 r. (wniosek z dnia 30 września 2014 r. ) dokonano odbioru prac instalacyjnych 
ww. systemów i stwierdzono, że prace zostały wykonane zgodnie z udzielonym 
pozwoleniem. 
- decyzja z 20 lutego 2015 r. (wniosek o wydanie decyzji z dnia 11 lutego 2015 r.) – 
zezwalająca na wykonywanie prac konserwatorskich oraz wykonanie odwodnienia. 
W dniu 13 listopada 2015 r. (wniosek z dnia 30 października 2015 r.) dokonano 
odbioru prac związanych z odwodnieniem Kościoła etap I i stwierdzono, że prace 
zostały wykonane zgodnie z udzielonym pozwoleniem. 

(dowód: akta kontroli str. 15 – 16, 72 - 75) 
 

W latach 2014–2017 (I kwartał) w najbliższym otoczeniu zabytku nie prowadzono 
budowy ani remontu innych obiektów wymagających pozwolenia, w trybie 
art. 36 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

(dowód: akta kontroli str. 15 - 16) 
 

W latach 2014 - 2016 na prace konserwatorskie przy Kościele wydano łącznie 
kwotę 256.882,72 zł, z czego w roku: 
- 2014 – za 156.841,73 zł wykonano instalację przeciwwłamaniową, 
przeciwpożarową i odgromową, która została sfinansowana z dotacji: od 
Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 78.000 zł, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 73.997,93 zł. Kwota 4.843,80 zł stanowiła 
udział własny Parafii w zrealizowanym zadaniu. 
- 2015 – za 20.012,05 zł wykonano odwodnienie etap I które sfinansowano z dotacji 
od: Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000 zł, Gminy Miejsce 
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Piastowe w kwocie 10.000 zł. Kwota 12,05 zł stanowiła udział własny Parafii 
w zrealizowanym zadaniu. 
- 2016 – 80.028,94 zł, wykonano prace konserwatorskie i dokończono odwodnienie, 
które sfinansowano z dotacji od: Samorządu Województwa Podkarpackiego 
w kwocie 10.000 zł, Gminy Miejsce Piastowe w kwocie 30.000 zł, PWKZ w kwocie 
40.000zł. Kwota 28,94 zł stanowiła udział własny Parafii w zrealizowanym zadaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 15 – 16, 76 - 142) 
 

W okresie objętym kontrolą wystąpiły 2 przypadki kiedy Parafia wystąpiła 
z wnioskami o dofinansowanie Kościoła, a wnioski zostały odrzucone: 
- w dniu 30 marca 2015 r. PWKZ odrzucił wniosek Parafii (z dnia 27 lutego 2015 r.) 
w kwocie 150.000 zł na prace związane z odwodnieniem Kościoła, 
- w dniu 31 marca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odrzucił 
wniosek Parafii (z dnia 30 października 2015 r.) w kwocie 140.000 zł na prace 
konserwatorskie i odwodnienie Kościoła. 
W obu przypadkach przyczyną odrzucenia wniosków były niewystarczające środki 
finansowe pozostające w dyspozycji instytucji udzielającej dotacje. 
W okresie objętym kontrolą nie wykonywano prac remontowych we własnym 
zakresie. Koszty utrzymania Kościoła w latach 2014 - 2016 wynosiły łącznie 
3.601,67 zł, z czego za rok: 2014 – 1.448,23 zł, 2015 – 1.181,62 zł, 2016 – 1.182,36 
zł i dotyczyły one kosztów zużytej energii elektrycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 44 - 58) 
 

Żaden z podmiotów udzielających Zarządzającemu przywołanych powyżej dotacji 
nie przeprowadzał kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych. 
Zarządzający przedkładał podmiotom udzielającym dotacje, po wykonaniu zadania, 
sprawozdanie z wykonania, dołączając m.in. kopię: protokołu odbiór końcowego, 
kosztorysu powykonawczego, umowę z wykonawcą, fakturę z dołączonym 
wyciągiem bankowym. 

W latach objętych kontrolą PWKZ nie kontrolował Zarządzającego w zakresie 
prawidłowości ochrony Zabytku w trybie art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 15 – 16, 76 - 135) 
 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli10, wnosi o: realizację obowiązków Zarządzającego 
przewidzianych Prawem budowlanym, w szczególności w zakresie okresowych 
kontroli Kościoła. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

                                                      
10 Dz.U. z 2017 r., poz.524 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Rzeszów, dnia …………... 2017 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 Dyrektor 
Wiesław Motyka Mariusz Twardowski 

 Główny specjalista k. p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 
 

 

 

 

 

  

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


